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INLEIDING EN LEESWIJZER

OPBOUW HANDREIKING

In deze handleiding gaat het om de overstap naar het hbo en hoe je binnen het hbo kan aansluiten op loopbaanactiviteiten van de voorscholen en extra aandacht kan besteden aan LOB
activiteiten, bijvoorbeeld binnen coaching of SLB.
Hoe komen jongeren uit het vo en mbo tot hun keuze voor een hbo-opleiding? Dit is afhankelijk
van veel factoren en in principe heeft de vooropleiding doelgericht aan deze keuze bijgedragen. In
het voortgezet onderwijs en het mbo is loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB) namelijk een
vast onderdeel van het curriculum, evenals studieloopbaanbegeleiding (SLB) in het hbo.
In deze handleiding kiezen we voor de term loopbaanontwikkeling, tenzij het specifiek gaat over
LOB op het vo of SLB binnen het hbo. Loopbaanontwikkeling binnen het hbo heeft twee lijnen:
aansluiting vo/mbo naar hbo en loopbaanontwikkeling binnen het hbo.
Deze handreiking is bedoeld als inspiratiedocument en hulpmiddel bij het versterken en verstevigen van bestaande begeleidingsprogramma’s die zijn gericht op de overgang van de vooropleiding
naar het hoger beroepsonderwijs, de start en het vervolg binnen de associate degree of de
bachelor. De handleiding is daarom te gebruiken binnen het vo, mbo en het hbo door LOB-ers,
SLB-ers, docenten, teamleiders en (opleidings)coördinatoren. De succesfactoren voor een
optimaal begeleidingsprogramma worden aangereikt. Het is vervolgens aan de opleiding zelf om
te beslissen hoe deze het beste ingezet kunnen worden, passend bij de eigen visie en het beleid.

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de aansluiting tussen de vooropleiding en het hbo. Wat maakt
de verbinding tussen beiden succesvol? Hoe zorg je er als vo, mbo en hbo voor dat de overgang
soepel verloopt? Hoofdstuk 2 gaat over de toegevoegde waarde van loopbaanontwikkeling
binnen het hbo. In hoofdstuk 3 wordt de achtergrond van loopbaanontwikkeling vanuit de
theorie toegelicht. Om in de praktijk vorm te kunnen geven aan loopbaanontwikkeling worden
in hoofdstuk 4 uitgangspunten en concrete handvatten en tips gegeven hoe je loopbaanontwikkeling binnen het hbo vorm kunt geven.
In bijlage 1 (pagina 43) lichten we de wettelijke context en het strategisch beleid ten aanzien van
LOB toe.
Het Expertisepunt LOB heeft in de afgelopen jaren veel ontwikkeld. Te denken valt aan
wegwijzers, infographics, loopbaan-opdrachten en praktijkvoorbeelden. Veel van deze
waardevolle informatie is op de website van het Expertisepunt LOB te vinden. De hyperlinks zijn
in de gehele handreiking terug te vinden. Ten tijde van het schrijven van deze handreiking wordt
de website gereviseerd en voorzien van relevante informatie specifiek voor het hbo.
Heeft u opmerkingen over deze handreiking? Of wilt u een praktijkvoorbeeld delen? Neem dan
contact op met het Expertisepunt LOB info@expertisepuntLOB.nl

CONTEXT
De informatie die in deze handreiking is opgenomen is geschikt voor het voortgezet onderwijs
(vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo).
De kracht van succesvolle doorstroom zit tenslotte juist in de samenwerking tussen de
verschillende sectoren en de begeleiding rondom deze overstap op het havo/vwo, mbo en hbo.
Vervolgens gaat het om de loopbaanontwikkeling (doorstroom) in het hoger beroepsonderwijs
tijdens de studie en naar de arbeidsmarkt toe (uitstroom). Er zijn binnen het hoger beroepsonderwijs veel activiteiten die te koppelen zijn aan loopbaanontwikkeling, zoals stagebegeleiding,
minorkeuze, afstuderen e.d.
Met deze handreiking willen we lezers inspireren meer aandacht te besteden aan
loopbaanontwikkeling door:
- SLB/LOB, coaching, professionele ontwikkeling e.d.
- Integratie van SLB/LOB in het curriculum van een opleiding.
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1

AANSLUITING: SAMENWERKEN AAN
LOOPBAANONTWIKKELING EN VAARDIGHEDEN

Recentelijk is er een toename van instroom in het hoger beroepsonderwijs. Op factsheet 1 is te
zien dat ook de Associate Degree opleidingen populair zijn; de groei hiervan in het studiejaar
2019-2020 is bijna 24% ten opzichte van het studiejaar 2018-2019. De overgang van het voortgezet onderwijs of mbo naar het hbo is niet voor iedereen even gemakkelijk. In Nederland valt ruim
een derde van de startende studenten uit tijdens het eerste jaar van hun hbo-studie, of wisselt
binnen het eerste jaar van opleiding. Deze cijfers waren voor het Ministerie van OCW, de
VO Raad, de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen reden om op te roepen tot regionale
afstemming en het versterken van de samenwerking tussen de vo-scholen, mbo-scholen en
hogescholen. Met als doel de overgang naar het hbo te verbeteren en daarmee de kans op
studiesucces te vergroten.
Vanuit het havo is studeren aan het hbo vaak een logische vervolgstap. Ook mbo-studenten
weten de hbo-instellingen goed te vinden: van de mbo-4 studenten stroomt circa 30% direct of
indirect door. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de aansluiting op het gebied van
loopbaanontwikkeling en vaardigheden.

INSTROOM

Aandeel instroom in het hbo in studiejaar
2019-2020 naar vooropleiding:
Havo 42,5% Mbo 31,0%
Vwo 6,9%
Overig 19,6%

2,8%
Met 2,8% is de instroom in het hbo dit jaar
toegenomen ten opzichte van vorig studiejaar tot 113.422 eerstejaars. Vwo’ers kiezen
steeds vaker, direct of na een tussenperiode, voor een opleiding in het hbo.

113.422

eerstejaars

Instroom Ad-opleidingen groeit met
23,9% ten opzichte van 2018-2019
Gediplomeerde mbo’ers kiezen steeds
vaker voor een Ad-opleiding

Percentage van voltijd bachelorstudenten
dat diploma na 5 jaar haalt: 50,3%
(was 49,9%). Vooral studenten met een
havo-vooropleiding halen steeds vaker
hun diploma na 5 jaar.
Percentage dat diploma na 8 jaar behaalt:
67,5% (was eveneens 67,5%).
15,2% van de voltijd bachelorstudenten
begonnen in het studiejaar 2018-2019 is na
1 jaar uitgevallen.
18,6% studiewissel na 1 jaar.

Grootste procentuele instroomtoename bij sociale studies (+81%) en
gezondheidszorg (+5,8%)

REDENEN VOOR UITVAL
Naar de uitval van studenten wordt door Studielink en verschillende lectoraten onderzoek
gedaan. Studenten die zijn uitgevallen of geswitcht geven verschillende redenen aan voor hun
besluit. Redenen om te stoppen met de studie zijn:
• Verwachtingen ten aanzien van de studie komen niet overeen met de realiteit.
• Het missen van een aantal essentiële hbo-vaardigheden.
• Verkeerde studiekeuze.
• Het niveau is te hoog.
• Persoonlijke omstandigheden.

TOOL VOOR HET MAKEN VAN EEN ANALYSE RONDOM HET WAAROM
STUDENTEN UITVALLEN
We kunnen niet voorkomen dat studenten uitvallen of switchen, wel kunnen we
onderzoeken wat de redenen hiervan zijn. Wanneer we meer inzicht in de motieven
krijgen van deze studenten, kunnen we qua begeleiding hierop inspelen. Deze
inzichten kunnen bijdragen aan een verminderende uitval en het rendement
verhogen. Daarvoor maken we gebruik van de inzichten van o.a. docenten, decanen
en studiebegeleiders.
De redenen die studenten zelf noemen als oorzaak voor hun uitval zijn nu gebundeld en kunnen
geraadpleegd worden via een handige tool. De uitvalredenen kunnen worden opgesplitst naar
collegejaar, type vooropleiding, geslacht en academie. Bij voldoende respons is ook per opleiding
inzicht te verkrijgen.
Zie verder de informatie van Avans Hogeschool Waarom vallen studenten uit?

HAVISTEN EN MBO’ERS
‘Ik zie grote verschillen tussen havisten en mbo’ers. De havisten hebben geen probleem met
het niveau, maar vinden het wel lastig om zelfstandig te werken. Bij mbo’ers is dat precies
omgekeerd. Ik heb ook lesgegeven op een mbo en daar speelden de ouders een grote rol.
Zij werden overal bij betrokken. Ook was er een duidelijke overdracht van het voortgezet
onderwijs naar de mbo-opleiding. In het hoger beroepsonderwijs is dat er niet, ondanks het feit
dat de studenten door het nieuwe leenstelsel langer thuis blijven wonen. Het zou goed zijn om
ook bij de oudere studenten de ouders alsnog een rol te geven.’
Studieloopbaanbegeleider Guido Wolfs van Fontys. Geraadpleegd 5 oktober 2020,
http://edumetrie.nl/?p=77

Factsheet 1: geraadpleegd op 5 oktober 2020,
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/099/
original/Factsheet_instroom__inschrijvingen_en_diplomas_2019-2020.pdf ?1580756638
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1.1 GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID AANSLUITING

1. CONTINUÏTEIT INHOUD PROGRAMMA’S/OPLEIDINGEN

Leerlingen en studenten begeleiden en ondersteunen bij het maken van een bewuste vervolgkeuze is één van de kerntaken van scholen en opleidingen. Elke havo/vwo leerling en elke
mbo-student die de interesse, de ambitie en de capaciteiten heeft door te groeien naar een
hbo-professional, verdient goede informatie over opleidings- en beroepsmogelijkheden en goede
begeleiding bij de realisatie van een geschikte opleidingskeuze. Sinds de wet Kwaliteit in Verscheidenheid zijn de hogescholen verplicht die goede informatie en begeleiding aan studiekiezers te
bieden. Hogescholen zijn medeverantwoordelijk voor een bewuste studiekeuze. Net als
vo-scholen en mbo-scholen zal een hogeschool ook haar verantwoordelijkheid moeten nemen
om studiekeuzebegeleiding en studentbegeleiding systematisch in te vullen. Een hogeschool kan
hierbij een aantal uitgangspunten hanteren, zoals:
• De leerling/student centraal stellen in het proces, zodat deze in staat is kansen te herkennen
en eigen mogelijkheden te realiseren en een eigen weg te kiezen binnen het grote aantal
opleidingen.
• Aandacht voor wederzijdse verantwoordelijkheid van vo/mbo en hbo voor met elkaar
samenhangende begeleiding (bijvoorbeeld doelgerichte coaching).
• De leerling/studenten goed informeren zodat de kans op een passende studiekeuze groter
wordt.
• Aandacht besteden aan individuele en specifieke begeleidingsbehoeften.

(LICA, 2006; Woelders & Lovert-Reindersma, 2014)
• Voortbouwen in hbo op algemene kennis en vaardigheden uit vo/mbo binnen ‘standaardvakken’ (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.).
• Aansluiting op vak inhoud.
• Aansluiting op het niveau van taalvaardigheid en gecijferdheid.
• Verwerven van hbo-competenties/studievaardigheden (plannen en zelfstandig werken,
informatie zoeken en verwerken, teksten lezen en leren, samenwerken, analyseren, ICT
inzetten, onderzoeken, verslagen maken, presenteren, reflecteren).

1.2 WAT ZIJN DREMPELS EN WAT IS ER NODIG VOOR EEN STUDENT
OM SUCCESVOL DOOR TE STUDEREN

Voorbeeld activiteiten:
• Samenwerking met vo/mbo-scholen.
• Hulp bij profielwerkstuk/ keuzedelen.

Praktijkvoorbeeld
In het Noorden zijn twee brochures
ontwikkeld in de samenwerkingsverbanden
vo-hbo en mbo-hbo om de doorstroom te
verbeteren. De generieke studievaardighedenset havo-hbo en generieke studievaardighedenset mbo-hbo.

• Voorbereidende opdrachten, gericht op de
competenties van het hbo.

In de inleiding is al beschreven dat instromers in het hbo om verschillende redenen stoppen en
doorgaan met de opleiding. Vanuit het mbo kan de overgang daarnaast nog complexer worden
wanneer er wordt gekozen voor een niet-verwante opleiding. Hieronder staan een aantal
praktische uitgangspunten die een succesvolle overstap kunnen bevorderen.

2. REKENING HOUDEN MET DIDACTISCHE VERSCHILLEN
(LICA, 2006; Woelders & Lovert-Reindersma, 2014)
• Overgang van inductief onderwijs (van praktijk naar theorie) naar deductief onderwijs (van
theorie naar praktijk) voor mbo studenten en voor havisten net andersom.
• Toepassen in hbo van geleerde in verschillende contexten, kritisch verwerken van informatie,
onderbouwen en beargumenteren van de aanpak van vraagstukken en praktijkproblemen.
Voorbeeld activiteiten:
• Professionalisering en/ of kennisuitwisseling
docenten vo-mbo-hbo.
• Weten wat de eindtermen zijn in het
toeleverend onderwijs.

De projectgroep doorstroom mbo-hbo
heeft een aantal van hun projecten
verzameld op een padlet. In één oogopslag
kun je hier producten vinden waar jij direct
mee aan de slag kan met jouw team en
studenten.
Een padlet bij de doorstroom
mbo-hbo | Expertisepunt LOB
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3. PEDAGOGISCHE VERSCHILLEN
(LICA, 2006; Woelders & Lovert-Reindersma, 2014)
• Frequentie docentcontact.
• Andere vormen van begeleiding en terugkoppeling naar student.
• Mate van zelfstandigheid/verantwoordelijkheid voor de studie.
• Omgaan met verschil in wel of niet meer ‘de beste’ zijn.
Voorbeeld activiteiten:
• Professionalisering docenten vo-mbo-hbo.
• Buddysysteem/ peer to peer.
• Meeloopdagen.

Een voorbeeld hiervan is de werkgroep
mbo-hbo Nederlands in Rotterdam. Zij
hebben een publicatie geschreven over de
aansluiting mbo-hbo Nederlands (mbo) en
communicatie(hbo):
Mbo-hbo-Dat-is-andere-taal.pdf
(doorstroomprogrammarotterdam.nl)

Voorbeeld activiteiten:
Voorbeeld zijn hier de mhbo-routes van ROC
van Twente/ ROC Aventus en Saxion: https://
www.toptraject.nl/maak-kennis-met-het-hboin-de-mhbo-route/
• Voorbereidende keuzeactiviteiten samen
organiseren met vooropleidingen.
• Visie op rol ouders ontwikkelen.
• Hbo-proof festival (Een festival om beter
zicht te krijgen op wat studeren aan het
hbo inhoudt, informatie over de meerwaarde van doorstuderen, krijg tips and tricks
van studenten die de overstap mbo-hbo al
hebben gemaakt).

Een aantal hbo-instellingen hebben een
customer journey gemaakt om zo de reis
van de studiekiezer naar het hbo in beeld te
brengen. Op deze manier kun je helder
krijgen waar in welke fase de behoefte ligt
van de studiekiezer en kun je daar de
studiekeuzeactiviteiten op aan laten sluiten,
informatie is te vinden op de site van de
rijksoverheid. Praktijkvoorbeelden vind je
op de verschillende websites, bijvoorbeeld
van Fontys en HvA.

6. BINDING (Tinto, 1993, Deci & Ryan)
4. VERANDERENDE LEEROMGEVING
(LICA, 2006)
• Groeperingsvormen (bijv. projectgroepen, klassen, werkgroepen).
• Toetsomgeving.
• Portfoliogebruik.
• ICT-gebruik.
• Taalgebruik en vormgeving van studiematerialen.
• Leertempo.
• Sociaal instrumentele omgeving (bijv. mediatheek, studielandschap, etc.).
Voorbeeld activiteiten:
• Buddysysteem.
• Meeloopdagen.
• Proeflessen.
• Docentuitwisseling.
• De eerste 100 dagen in het hbo.

Op veel hogescholen is een eerste
100-dagen programma opgezet om
studenten op weg te helpen en voor te
bereiden op hun studie. Zoals het Eerste
100-dagen programma van Saxion
hogeschool

5. AANSLUITING VERWACHTINGEN BIJ WERKELIJKHEID/BEWUSTE
STUDIEKEUZE MAKEN
(Luken, 2008; ResearchNed, 2017)
• Mate waarin studenten een realistisch beeld hebben over hun motivatie, leervaardigheid en
geschiktheid om een gedegen afweging te maken.
• Afhankelijk van de mate van voorbereiding op de vorm en inhoud van de vervolgopleiding
(o.b.v. informatie van ouders, vrienden, docenten, begeleiders en werkveld).
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Bij de start van de studie is het van belang dat studenten zich thuis voelen en door anderen gezien
voelen. Voorbeelden van zaken die de binding en onderlinge verbinding van studenten bevorderen
zijn:
• Sociale cohesie bevorderen d.m.v. vaste jaargroepen, peer mentoring, sociale activiteiten,
ontmoetingsplekken.
• Onderlinge samenwerking bevorderen tussen studenten in onderwijs.
• Goede voorzieningen treffen zoals studentverenigingen, sportfaciliteiten en bibliotheek.
• Zorg voor studiefaciliteiten.
Daarnaast is het van belang dat studenten de leerstof als betekenisvol gaan ervaren. Daarbij
helpen vooral contactmomenten waarin gelegenheid is met elkaar van gedachten te wisselen over
de leerstof.
Denk hierbij aan:
• Informele contactmogelijkheden of spreekuren met docenten.
• Voorlichtingsactiviteiten en intake (binding voor de poort).
• Aanwezigheidsplicht voor eerstejaars.
• Peer mentoring/tutoring.
• Tutor/mentor/SLB-er.
• Directe verbinding met beroepspraktijk, inspireren van studenten op de toekomst.
Voorbeeld activiteiten:
• Peer-to-peer begeleiding.
• Proefstuderen.
• Gerichte begeleiding inzetten - voor de
eerste honderd dagen.

Er zijn scholen die werken met georganiseerde proefstudeerdagen waarop een
groepje aankomende studenten samen
colleges volgt. Andere hogescholen werken
met meeloopdagen: een scholier loopt
daadwerkelijk mee met een student. Deze
laatste variant wordt het meest gewaardeerd door aankomend studenten en geeft
een beter beeld van de opleiding.

HANDREIKING VOOR HET HBO
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1.3 HOE KUNNEN HET VOORTGEZET, HET MIDDELBAAR EN HET
HOGER BEROEPSONDERWIJS SAMENWERKEN?
De onderwijsinstellingen in de regio kunnen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid het
studentsucces van doorgestroomde vo’ers en mbo’ers in het hbo vergroten. Het is de taak van
het vo, mbo én het hbo samen om de student te ondersteunen om op de juiste plek terecht te
komen.
De begeleiding in het voortgezet onderwijs, door middel van LOB, mentoraat e.d., is er op
gericht om de kans op succes van de overstap vo/mbo-hbo te vergroten, door de student te
ondersteunen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en hbo-vaardigheden.

AANSLUITING OP GEBIED VAN LOOPBAANBEGELEIDING
In verschillende regio’s zijn al vo-mbo-hbo netwerken actief (vohonetwerken.nl), zoals samenwerkingen van vo-/mbo-scholen en hbo-instellingen in de regio’s Twente, Achterhoek-Liemers
en de Stedendriehoek en bijvoorbeeld voho010 in de regio Rotterdam, Zeeuwse ambities in
Zeeland, Opera in de regio Amsterdam en in andere regio’s zijn er ook verschillende samenwerkingsverbanden. Deze maken zich samen sterk om loopbaanontwikkeling in de regio goed neer
te zetten en de activiteiten van vo/mbo en hbo op elkaar te laten aansluiten.

SLB-gesprek. Door als regio inzichtelijk te maken wat er voor en na de poort gebeurt op het
gebied van loopbaanontwikkeling, kan op basis daarvan een doorlopende leerlijn loopbaanontwikkeling ontwikkeld worden. Deze start dan in klas 1 havo/vwo en loopt door naar het hbo
waarbij een studiekeuzecheck als overdracht kan functioneren.
Bij de uitwerking van de doorlopende leerlijn kunnen samen opdrachten ontwikkeld worden,
bijvoorbeeld voorbereidende en reflectieopdrachten van studiekeuzeactiviteiten. Met de
LOB-curriculumplanner is het mogelijk om in vier stappen het LOB-programma van de opleiding/
school te inventariseren, inzichtelijk te maken, te bespreken en versterken, zodat er een doorlopende LOB-leerlijn ontstaat voor de gehele opleiding/school.

PRAKTIJKVOORBEELD
In diverse regio’s zijn of worden doorgaande loopbaanontwikkelingslijnen ontwikkeld. In Rotterdam
hebben ze een handreiking geschreven met een gezamenlijk visie en overzicht van LOB-activiteiten
mbo-hbo: ‘Een goede, aansluitende loopbaanbegeleiding kan een bijdrage leveren aan de verbetering van het studiesucces van de mbo-student in het hbo’. Zie het voorbeeld van Rotterdam.

Hogescholen en universiteiten ontvangen in de periode 2018-2021 extra middelen om de
regionale samenwerking met het vo en het mbo uit te breiden of te versterken. Doel is om zo de
aansluiting vo/mbo-ho te verbeteren. In totaal stelt het kabinet hiervoor 32,1 miljoen euro
beschikbaar. Dit schrijft demissionair minister Bussemaker in een brief die aan alle hogescholen en
universiteiten is verstuurd.
Bij voorkeur gebruiken de hogescholen en universiteiten de extra middelen om zich aan te sluiten
bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden – zoals de VO-HO netwerken – die succesvol
zijn of voldoende potentie hebben om dat te worden, en om binnen deze netwerken de samenwerking te versterken, zo stelt Bussemaker. De ambitie is om over enkele jaren een landschap te
hebben waarbij binnen verschillende netwerken (inhoudelijk) duurzaam met elkaar wordt samengewerkt om de aansluiting vo/mbo-ho te verbeteren en zo de doorstroom van leerlingen naar het
ho te versoepelen.
Hoger onderwijs ontvangt extra middelen voor versterken samenwerking vo/mbo-ho - VO-raad
(vo-raad.nl), 26 januari 2021
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DOORLOPENDE LEERLIJN LOOPBAANONTWIKKELING

HBO-ERVARINGEN BINNEN HET VO

Loopbaanontwikkeling vindt zoals genoemd plaats in de keten vmbo-mbo-hbo/vo-hbo.
Studenten ontwikkelen voordat ze met hun opleiding beginnen al kwaliteiten en motieven in hun
leven (school, sport, baantjes, etc.). Deze ontwikkeling gaat lopende de studie door, vaak
aangevuld met andere ervaringen van studie of studentenvereniging, op kamers gaan en dergelijke. Zij hebben zich voor de start op het op hbo georiënteerd op hun opleiding en op het
werkveld. Hoe ze dit hebben gedaan is afhankelijk van de persoon zelf en de aanleverende
scholen. Het kan zijn dat er een LOB-cv is ingevuld en/of portfolio is ontwikkeld, plusdocument,
profielwerkstuk e.d. waarin de oriëntatie is vastgelegd. Dit alles vormt waardevolle informatie en
kan input zijn voor een studiekeuzecheck, maar ook bijvoorbeeld bij de start van de studie in een

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd door het hbo, voor de leerlingen om zich te
orienteren op een vervolgstap. Dit kan door ervaringen te bieden op het gebied van onderwijs
bijvoorbeeld door het verzorgen van een masterclass, projecten samen met studenten en
profielwerkstukbegeleiding. Het hbo kan ook een rol spelen in de bovenbouw van de havo, door
haar contacten in het werkveld.
Zie de site van het Expertisepunt LOB voor praktijkvoorbeelden.
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PEER-TO-PEER
Hogeschool Windesheim werkt met studentcoaches voor studenten in het mbo of laatstejaars van
het vo. Een studentcoach heeft zelf op het vo of het mbo gezeten en helpt op deze manier al voor
de start van de studie. De studentcoaches zijn ouderejaars studenten en kunnen zowel voor als
tijdens de studie helpen. Het is een studiebuddy waarbij een leerling/student altijd met zijn vragen
terecht kan met als doel om met zoveel mogelijk zelfvertrouwen te studeren.

Realistische, authentieke opdrachten geven docenten veel meer mogelijkheden om te sturen op
motivatie van studenten/leerlingen. Motivatiebepalende factoren zijn: variatie, zeggenschap,
feedback, uitdaging, betrokkenheid en natuurlijk de relatie docent-student/leerling. Voor
studenten/leerlingen werken betekenisvolle opdrachten stimulerend. Het blijkt dat contextrijke
lessen, activiteiten en projecten meer aanleiding geven tot reflectie op leerprocessen en eigen
gedrag. Er kan worden samengewerkt met het hbo, het bedrijfsleven en maatschappelijke
instellingen. Denk aan keuzedelen en de praktijkgerichte havo (havo/p). Die samenwerking kan
het onderwijs een mate van authenticiteit verlenen, gerelateerd aan de werkvelden. Tegelijkertijd
biedt het docenten de gelegenheid zich op verschillende werkvelden te oriënteren.

Andere voorbeelden van buddyprojecten zijn te vinden op de website van het Expertisepunt LOB

Het is goed om scholieren nog meer in contact te brengen met studenten. Dit kan op open
dagen en meeloopdagen, maar ook door andere projecten. Bijvoorbeeld door begeleiding bij het
profielwerkstuk, dagje meelopen op de stageplek van een student, scholieren die participeren in
een hbo-project of studenten die een werkcollege geven. In de regio kan het hbo hierin samenwerken met het vo en mbo.

DOORSTROOMPROGRAMMA MBO-HO:
Voor sommige doelgroepen voor het hoger onderwijs verloopt de doorstroom naar het hbo
minder soepel. Een voorbeeld hiervan zijn de mbo-studenten, die over het algemeen vaker
uitvallen dan bijvoorbeeld havisten. Om de doorstroom ook voor deze studenten succesvol te
laten verlopen zijn er verschillende doorstroomprogramma’s ontwikkeld. Voorbeelden hiervan
zijn het Toptraject en mbo-hbo doorstroomroutes. Maar verschillen in succesvolle doorstroom
zijn niet alleen aanwezig tussen vooropleidingen. Ook studenten met een niet-westerse achtergrond, jongens, eerstegeneratiestudenten en studenten met een functiebeperking lijken andere
ondersteuning nodig te hebben (De algemene vereniging schoolleiders heeft een “Gratis advies
passend onderwijs” uitgegeven). Termen als kansengelijkheid, inclusiviteit e.d. staan steeds hoger
op de nationale en regionale onderwijsagenda. In de doorstroomprogramma’s is er ook steeds
meer aandacht voor deze doelgroepen.
Verschillende initiatieven zijn er in het land zoals www.toptraject.nl, of doorstroomprogramma’s
gericht op een bepaald domein.

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWE VORMEN RONDOM AANSLUITING
Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden tussen scholen en hbo-instellingen, omdat de
noodzaak steeds meer wordt ingezien dat samenwerken in de regio kan bijdragen aan een betere
overgang naar het hoger onderwijs. Daarnaast is er in het voortgezet onderwijs een beweging
gaande rondom nieuwe vormen van leren, waarbij het leren zowel binnen als buiten de school
plaatsvindt. Dit vraagt om een wijziging in didactiek, waarbij de focus nadrukkelijk ook gericht is
op het sturen op motivatie (motievenreflectie) van studenten/leerlingen.
In die didactiek is (gebrek aan) motivatie niet een probleem dat het eigendom is van de student/
leerling, maar vooral een uitdaging voor een school om vorm aan te geven. Om motivatie te
stimuleren wordt verwezen naar authentieke en realistische opdrachten en leersituaties waarin
studenten/ leerlingen met meer diepgang aan de leerstof werken doordat de opdrachten voor
hen betekenisvol en uitdagend zijn.
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Formatieve feedback kan gezien worden als één van de bouwstenen voor de ontwikkeling van
innovatieve leeromgevingen in de 21ste eeuw (Dumont, Istance & Benavides, 2010). Shute
(2008) beschrijft dat slecht presterende leerlingen geen summatieve feedback dienen te
ontvangen, maar zich dienen te focussen op feedback op basis van zelfreflectie. Aandacht voor
eigen groei dient hierin centraal te staan. Dit onderzoek richt zich op de aspecten van formatieve
feedback.
Bron: hbo-kennisbank

Bij verschillende scholen is er een duidelijke behoefte om op een andere manier met toetsen om
te gaan. Er wordt meer gedacht in termen als “het volgen van groei en het in beeld brengen van
ontwikkellijnen.” Men realiseert zich dat daarvoor een competentiegericht toets instrumentarium
moet worden ontwikkeld. Voor het documenteren van (buitenschoolse) ervaringen wordt
veelvuldig een portfolio genoemd, andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het plusdocument,
loopbaandossier e.d. zie hiervoor ook Expertisepunt LOB.

VAARDIGHEDEN
Hieronder zijn enkele competenties/ vaardigheden weergegeven waar binnen het vo, mbo en
hbo aandacht kan worden besteed om beter aan te sluiten op het hbo. De beschrijving is
afkomstig van de stichting Havisten competent, het rapport Havisten competent naar het hbo,
Competentieprofiel voor de overgang van havo naar hbo (2006).
Op de site van het Expertisepunt LOB staat meer informatie en wordt er een koppeling gemaakt
met de Dublindiscriptoren, zie ook 2.4.
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1. Probleemoplossend samenwerken in een groep van wisselende aantallen (2 tot 8). Studenten/
leerlingen kunnen meer samenwerken in situaties waarin ze geconfronteerd worden met
problemen die niet direct aan de hand van een vaste procedure kunnen worden opgelost. Er
worden diverse mogelijkheden gezien die of al bestaan (maar hiervoor niet worden benut) of
moeten worden gecreëerd.
2. Reflectie op gedrag en resultaten, bijhouden en sturen van eigen vorderingen en verdere
professionalisering. In het hbo wordt verwacht dat studenten een hoge mate van zelfsturing
hebben als het gaat om hun eigen leren. Dat heeft enerzijds betrekking op het ontwikkelen van
een zelfkritische houding en reflectieve vaardigheden en anderzijds op het leren reguleren van
het eigen leren (door zelfmotivatie) en het sturen in het licht van een beoogde (studie)
loopbaanontwikkeling.
3. Informatie zoeken, selecteren en voorbereiden voor gebruik. Om opdrachten te kunnen
maken moeten studenten/ leerlingen uit verschillende bronnen informatie kunnen halen en op
waarde kunnen schatten. Het hbo vraagt van hen dat ze de informatie weten om te zetten in
kennis. Op het vo en mbo zijn allerlei situaties te onderscheiden waarin studenten/ leerlingen
op zelfstandige wijze met informatie aan het werk gaan als middel voor kennisverwerving.
4. Vaardigheid, gedrag en toepassing van kennis trainen ten behoeve van routine opbouwen en
automatiseren. In het hbo moeten leerlingen aan de slag met praktijkopdrachten waarvoor zij
flink wat basiskennis en basisvaardigheden nodig hebben. Daarvoor is een zekere mate van
routine nodig.
5. Beroepshouding ontwikkelen en vormgeven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
pluriforme samenleving op nationaal en internationaal niveau. Binnen de maatschappij en ook
binnen het hbo nemen aspecten van internationalisering en multiculturaliteit een grote plaats
in. Studenten hebben veelvuldig internationale en multiculturele contacten (in real-life of
digitaal) waarbij een cultureel/maatschappelijk besef en een goede beroepshouding voorwaardelijk zijn voor hun functioneren. Dit competentieprofiel beperkt zich tot algemene aspecten
van beroepshouding en gaat niet in op sector- of branchespecifiek gedrag.
Voor een goede doorstroom is het van belang dat ook binnen het vo en mbo aan deze vaardigheden aandacht wordt besteed en dat het gesprek hierover in de regio tussen de verschillende
onderwijsvormen plaatsvindt.

1.4 DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN EN DOORSTROOMCIJFERS,
WAT KUN JE MET DEZE CIJFERS?
Bij loopbaanontwikkeling hoort ook de doorstroom vanuit het mbo naar hbo (ad of bachelor),
havo/vwo naar hbo en hbo naar master hbo/wo en/ of de arbeidsmarkt. Als een leerling of
student doorstroomt naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) krijgen zij te maken met de rechten
en plichten rondom de studiekeuzecheck (hbo). Na het eerste studiejaar wordt er een bindend
studieadvies gegeven (BSA) door de opleiding. Hoe het deze studenten vergaat wordt landelijk
bijgehouden en per hogeschool.
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Cijfers zijn veeleer signalen en niet zozeer oordelen. Vanuit die benadering leiden cijfers per
definitie tot nieuwe vragen en dus verder onderzoek. Hieronder wordt beschreven waar de
cijfers te vinden zijn, mogelijke manieren om met elkaar in gesprek te gaan over de cijfers en te
ondernemen acties en interventies.
Cijfers rondom de studievoortgang worden per hogeschool verzameld, maar ook landelijk.
Instroom, doorstroom en uitstroomcijfers zijn te vinden op verschillende websites.
Organisatie

Korte toelichting

Gezamenlijke website van
het ministerie van OCW, het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en DUO

Het aantal ingeschreven studenten en leerlingen, gegevens over locaties van instellingen, doorstroomcijfers,
diploma’s en meer.
www.onderwijsincijfers.nl

Vereniging Hogescholen

Zelf selecties maken van scholen met betrekking tot
instroom, studiesucces e.d.
www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers

MBO Raad

Feiten en cijfers over het mbo in Nederland. Aantal
studenten, het studiesucces en de aansluiting op de
arbeidsmarkt.
www.mboraad.nl/het-mbo/feiten-en-cijfers

Uiteindelijke doel kan zijn dat je als hogeschool meer te weten wilt komen over de verhalen
achter de cijfers, de manier waarop zal per hogeschool verschillen. Hieronder een aantal
mogelijkheden (via het Expertisepunt LOB is er informatie in te zien over doorstroomcijfers,
zoals de Handreiking voor gebruik doorstroomdata).

STUDENTSUCCES
Wel wil de minister af van de nadruk op rendementen, en bijvoorbeeld de term ‘studentsucces’
gaan gebruiken in plaats van ‘studiesucces’. Daarmee moet er meer aandacht komen voor ‘de
persoonlijke omstandigheden voor de student’. ‘Studenten moeten tijdens hun studie ook ruimte
hebben voor zelfontplooiing en brede ontwikkeling,’ schrijft de minister. ‘Het is belangrijk dat
studenten de kans krijgen om het maximale uit de studie te halen.’
Minister Van Engelshoven, december 2019
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MOGELIJKE DOELEN VAN HET GESPREK OVER RENDEMENTSCIJFERS:
• Duiden rendementscijfers, op zoek gaan naar ‘het verhaal achter de cijfers’.
• Acties en interventies formuleren die lopende het studiejaar in de opleiding worden uitgevoerd
ten behoeve van studentsucces.
• Verkennen mogelijke acties passend bij de context van de opleiding.
• Afstemmen welke ondersteuning/kennis/middelen en dergelijke daarvoor nodig zijn.

Vragen die hierin gesteld kunnen worden:
• Welke verklaringen zijn er voor de verschillen tussen opleidingen? Is het zinvol om hier met
elkaar over te spreken?
• Is er een relatie te leggen tussen curriculum, begeleiding, toetsing en het aantal studenten dat
uitvalt/ nominaal studeert e.d.?
• Wat is de ambitie van de opleiding(streams) met betrekking tot uitval (wat is een redelijke
grens)?
• De onderlinge verschillen tussen de opleidingen zijn altijd wel aanwezig. Daar ligt een kans om
van en aan elkaar te leren.
• Verschillen tussen aanleverende scholen, hoe hier mee om te gaan?

STUDENTSUCCES BEVORDEREN
Mogelijke acties en interventies voor een hoger opleidingsrendement in eerste studiejaar:
1. Identificeren en ondersteunen van het anders leren in het hbo (studievaardigheden).
2. Identificeren struikelblokvakken en hier gericht op ondersteunen (deficiëntieprogramma).
3. Leren omgaan met toetsing en feedback (regelmaat).
4. Werken in kleine groepen en intensief samenwerken (binding met opleiding en beroep).
5. Extra aandacht voor studenten die bij de eerste toetsing in het hbo zakken.
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2

WAAROM LOOPBAANONTWIKKELING:
DE TOEGEVOEGDE WAARDE

In op loopbaanontwikkeling gericht onderwijs wordt afgestapt van de eenzijdige nadruk op
prestaties en toetsen. De focus komt te liggen op ontwikkeling en betekenisvol onderwijs.
Verbreding vindt plaats naar de ontwikkeling van de eigen identiteit in algemene zin en specifiek
naar de ontwikkeling van de arbeidsidentiteit. Over de ontwikkeling van de arbeidsidentiteit is
veel gepubliceerd, onder meer door Marinka Kuijpers en Frans Meijers. De kern van de theorie
van Kuijpers en Meijers is dat voor een succesvolle loopbaan studenten loopbaancompetenties en
een arbeidsidentiteit ontwikkelen (o.a. F. Meijers, M. Kuijpers, A. Winters 2010). Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 3.

2.1 DE STUDENT LEERT ZICHZELF BETER KENNEN
IN RELATIE TOT DE SAMENLEVING
Loopbaanontwikkeling draagt eraan bij dat een student zichzelf beter leert kennen en ontdekt
hoe hij zich wil verhouden tot de samenleving. Jezelf ontwikkelen is lastig als je niet weet wie je
bent en daarover niet kunt vertellen. Hoogleraar onderwijskunde Monique Volman brengt dit
treffend onder woorden door te stellen dat een school er ook is om studenten in te leiden in wie
zij zijn. Daartoe dient het zelfsturend vermogen van studenten gestimuleerd te worden en
moeten ze op een innovatieve en kritische manier leren denken. Ze moeten zodanig begeleid
worden, dat ze antwoord kunnen geven op de vraag ‘Waar wil ik aan bijdragen?’ (Volman, 2020)
researched.eu/spreker_portfolio/monique-volman/.

2.2 LEREN KEUZES MAKEN MET ALS BIJKOMSTIGHEID
MINDER UITVAL
Een belangrijk doel van het begeleiden van de loopbaanontwikkeling is dat studenten zich op
persoonlijk vlak ontwikkelen en leren om te gaan met onvoorziene omstandigheden en drempels
te slechten.
Loopbaanontwikkeling stelt onderwijsinstellingen in staat studenten professioneler te helpen
bij het maken van keuzes, waardoor ze beter beslagen ten ijs komen. Daar waar loopbaanactiviteiten succesvol worden uitgevoerd, komen switchgedrag en uitval minder vaak voor. Goede
loopbaanbegeleiding kan ervoor zorgen dat studenten leren om kleine keuzes te maken en
hierdoor uiteindelijk ook weloverwogen grotere keuzes kunnen maken. Wanneer loopbaanontwikkeling als proces én inhoudelijk stevig is vormgegeven en neergezet in de opleiding en hiermee
begonnen wordt in de propedeuse (en daarvoor al in het aanleverend onderwijs - vo/mbo) zal
het maken van keuzes meer vanzelfsprekend worden voor de student. De keuze voor specialisatie, stage, minor en bijvoorbeeld het afstuderen wordt dan één van de vele keuzes, als een kleine
stap die gezet moet worden. Het wordt hiermee een momentopname van hetgeen dat op dat
moment het beste bij de student past. Daarmee wordt het een minder definitieve keuze voor het
leven en zo wordt het minder ingewikkeld voor de student om deze keuzes te maken.

voor veel deelnemers ertoe dat de psychische klachten afnamen. Een groot deel van de jongeren
met studiekeuzeproblemen is geen scholier maar hbo- of wo-student (Kunnen, 2011). Het is
belangrijk om jongeren ook in het hbo te begeleiden bij het maken van keuzes door middel van
loopbaanbegeleiding waarin persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel is. Dit kan
bijdragen aan studentenwelzijn.

2.4 DUBLINDESCRIPTOREN
Het onderdeel Loopbaan sluit aan bij een van de Dublindescriptoren, namelijk: vaardigheden
verwerven die studenten in staat stellen om verworven kennis en inzicht op een professionele,
bij de discipline passende manier toe te passen, om standpunten te formuleren en die te
onderbouwen met argumenten en om problemen op het gebied van de discipline op te lossen
(Dublin-descriptor: toepassen kennis en inzicht). Een vaardigheid die essentieel is voor de
loopbaanontwikkeling van de studenten. Op de website van het Expertisepunt LOB wordt
een koppeling gemaakt tussen de Dublindiscriptoren en de competenties en vaardigheden die
jongeren nodig hebben voor het succesvol doorlopen van het hbo.

Studiesucces is niet alleen een kwestie van het matchen van interesses en vaardigheden met
bachelorprogramma’s in het hoger onderwijs. Het is tevens een kwestie van op de juiste wijze tot
een keuze komen, waarbij je eerst verschillende keuze-opties onderzoekt en vergelijkt (identiteitsexploratie) en je daarna committeert aan een bepaalde keuze (identiteitscommitment). Ook de
motivatie over deze keuze kan van invloed zijn op studiesucces.“
Uit: Motivation, E. Meens (2018), pag. 229, 230

2.3 BIJDRAGE AAN STUDENTENWELZIJN
Het is voor jongvolwassenen zoeken om hun weg te vinden binnen de huidige maatschappij. Ze
zitten nog midden in hun identiteitsontwikkeling en de wereld van opleidingen en functies is groot
en onoverzichtelijk. Een situatie die nog complexer is voor kwetsbare jongeren en risicogroepen.
Uit onderzoek van Kunnen (2014)4 blijkt dat studiekeuzeproblemen kunnen samenhangen met
psychische problemen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Het zou kunnen komen door
problemen in de identiteitsontwikkeling of door het niet kunnen maken van een studiekeuze of
het stoppen met een studie voelt als falen. Een interventie op het gebied van studiekeuze leidde
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3

THEORETISCHE ACHTERGROND
LOOPBAANONTWIKKELING

Er is gekozen voor de volgende definitie voor loopbaanontwikkeling (ook wel LOB genoemd).
Deze is niet in beton gegoten, maar biedt houvast binnen onderwijsinstellingen en geeft hierdoor
voldoende aanknopingspunten om te verbinden met studieloopbaan:
‘Loopbaanontwikkeling is het geheel van activiteiten waarmee de hbo-instelling de student
ondersteunt bij het ontwikkelen van zelfsturend vermogen en loopbaancompetenties. Begeleiding
is gericht op hoe de opleiding studenten tijdens hun opleiding ondersteunt bij het maken van
loopbaan- en studiekeuzes. Studenten ontwikkelen een eigen (beroeps)identiteit en leren keuzes
te maken voor een (studie)loopbaan die bij ze past. Dit gebeurt op de opleidingen door het
aanbieden van informatie, het laten opdoen van ervaringen, het vastleggen van inzichten op het
gebied van vaardigheden en het begeleiden van de student middels het voeren van o.a. loopbaanreflectiegesprekken en het gebruik van een methode/programma/tool/website e.d.’
Loopbaanontwikkeling is aldus per definitie ook gericht op de subjectiverende functie van het
onderwijs: de bijdrage die onderwijs levert aan emancipatie, zelfredzaamheid en zelfdenkzaamheid van studenten, omdat ze uniek zijn en we niet weten hoe de toekomst eruitziet, ook niet van
het beroep dat de student gaat uitoefenen (Biesta,G. 2015).

3.1 LOOPBAANCOMPETENTIES
Concreet gaat het bij loopbaanontwikkeling om het ontwikkelen van vijf loopbaancompetenties
(zoals opgesteld door Marinka Kuijpers, 2005). Dit zijn:
• Capaciteitenreflectie (Ontdek je talent):
Staat voor het nadenken over wat je kunt en wat je te leren hebt en het bepalen hoe je
kwaliteiten kunt inzetten in je (studie)loopbaan. De studenten reflecteren op hun eigen
kwaliteiten en vragen anderen (begeleiders, docenten, medestudenten, praktijkbegeleiders en
familieleden) feedback te geven.
• Motievenreflectie (Ontdek je passie):
Staat voor het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor de eigen loopbaan.
De studenten worden zich bewust van wat ze belangrijk vinden in hun leven, opleiding en
werk. Zij ontdekken wat hen voldoening geeft en wat zij (nog) nodig hebben om zinvol en
prettig te kunnen werken.
• Werkexploratie (Ontdek je werkplek):
Staat voor het onderzoeken van bestaande en mogelijke eisen en waarden in het toekomstige
beroep. De studenten ontwikkelen de competentie om werk(zaamheden) te vinden waarin
hun persoonlijke waarden overeenkomen met de normen en waarden die in dat werk gelden
en waarin hun kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die daarin voorkomen.
• Loopbaansturing (Zelf aan zet):
Staat voor het plannen, beïnvloeden en bespreken van leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling. Studenten ontwikkelen de competentie om zelf verantwoordelijkheid te
nemen en om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven, te behouden of te wijzigen.
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• Netwerken (In gesprek met):
Staat voor een eigen netwerk, gericht op de loopbaanontwikkeling, en het opbouwen en
onderhouden van een netwerk zodat de loopbaanontwikkeling optimaal kan verlopen. De
studenten ontwikkelen de loopbaancompetentie om hun contacten zodanig in te zetten dat zij
een plaats op de arbeidsmarkt kunnen verwerven, behouden of wijzigen.
Zowel conceptueel als vanuit praktisch opzicht is het van belang onderscheid te maken tussen
enerzijds motievenreflectie en anderzijds de vier andere loopbaancompetenties. Het begeleiden
van motievenreflectie vereist andere vaardigheden en bovenal ook een andere professionele
houding dan het begeleiden van kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en
netwerken. Motievenreflectie heeft als doel studenten in staat te stellen een antwoord te geven
op de vragen ‘Wat brengt mij in beweging?’ en ‘Waarvoor wil ik in beweging komen?’. Motievenreflectie is verbonden met onderliggende waarden en morele principes. Motievenreflectie is
derhalve het hart van zelfsturing: pas wanneer een student een antwoord heeft op deze twee
vragen, is hij in staat loopbaanplannen te maken, werkmogelijkheden te exploreren en te
netwerken. Het antwoord kan niet door een ander worden gegeven, maar moet door de student
zelf – weliswaar met hulp van de docent (of een betekenisvolle ander) – geconstrueerd worden.
De student en zijn begeleider ontwikkelen daarmee samen een brug, terwijl ze er overheen
lopen.
In stages worden al decennialang werkmogelijkheden geëxploreerd, ook al stonden studenten en
hun docenten er niet altijd expliciet bij stil. En dit stilstaan is noodzakelijk om de werkervaring
betekenisvol te maken en te verbinden aan de motievenreflectie van de student. Wanneer de
student eenmaal een expliciete loopbaanwens heeft, is het vrijwel altijd voor alle betrokkenen
duidelijk wat er gedaan kan en moet worden om aan de realisatie van deze wens te gaan werken.
En iedereen heeft een netwerk en maakt er ook gebruik van; alleen is het op een onzekere
arbeidsmarkt nodig om te leren hoe nieuwe netwerken kunnen worden georganiseerd en
onderhouden.

3.2 LOOPBAANGERICHTE LEEROMGEVING
Kennis blijft hangen wanneer je die kunt verbinden met wat je weet uit eigen ervaring. Dan wordt
deze kennis betekenisvol en kan deze gemakkelijker worden geïntegreerd. Daarbij is het van
belang de kennis toe te passen in de praktijk. Geïsoleerde feiten verdwijnen uit je geheugen nadat
je examen hebt gedaan. Mede daarom klagen bedrijven over het gebrek aan parate kennis van
jonge mensen die ze binnenkrijgen. Jonge mensen hebben wel dingen geleerd, maar op het
moment dat ze iets moeten toepassen is de kennis alweer verdwenen.
Onderzoek laat zien dat een leeromgeving voor betekenisgericht leren aan drie voorwaarden
moet voldoen om studenten in staat te stellen loopbaancompetenties op te bouwen:
1. Het leren is praktijkgestuurd. Dat wil zeggen dat de studenten kennis maken
met levensechte problemen waar liefst ook een levensechte probleemeigenaar aan
vast zit. Verder worden ze gestimuleerd met een zekere vrijheid aan deze problemen te
werken (de studenten ontwerpen hun eigen oplossing). Studenten moeten in staat gesteld
worden om ervaringen op te doen. Hierbij speelt, naast de stage, het werken met
levensechte opdrachten binnen het onderwijs een belangrijke rol.
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2. Maar met alleen ervaringen opdoen ben je er nog niet. Diverse onderzoeken naar de leereffecten van stages laten zien dat stagelopen meestal een positief effect heeft op de ontwikkeling van vaardigheden (‘de handen’), in mindere mate op de ontwikkeling van kennis (‘het
hoofd’), maar nauwelijks de ontwikkeling van het hart stimuleert. Precies om dit laatste
draait het als studenten een gevoel van richting en identiteit moeten ontwikkelen. De student
dient zicht te krijgen op zijn motieven en drijfveren; “waar kom ik mijn bed voor uit en waar
doe ik het allemaal voor, waartoe ben ik op aarde?” Voor de ontwikkeling van het hart is het
essentieel dat studenten niet alleen ervaringen opdoen. Het is ook nodig dat ze kunnen
spreken over die ervaringen en erop kunnen reflecteren. Daarom moet de leeromgeving
dialogisch zijn. Dat wil zeggen dat de studenten kunnen praten over de persoonlijke zin en de
maatschappelijke betekenis van de ervaringen die ze opdoen in hun omgang met levensechte
problemen. En dat ze worden ondersteund bij het formuleren van hun volgende stap in hun
ontwikkeling (oplossings- en actiegericht).
3. Er zijn keuzemogelijkheden. Dat wil zeggen dat docent en student zich samen de vraag
stellen wat de student aan onderwijs of praktijkervaringen nodig heeft om de volgende stap
te kunnen zetten (de uitkomst van het gesprek in handelen om te kunnen zetten). Hiervoor
zijn keuzemogelijkheden noodzakelijk. Een student kan – naarmate hij duidelijker voor ogen
krijgt wie hij is als persoon, welke kwaliteiten hij heeft, wat hem drijft, wat voor soort werk bij
hem past en wat voor soort werkomgeving bij hem past – gaandeweg meer invloed uitoefenen
op de inhoud en het verloop van zijn eigen studieloopbaan. (Handreiking voor Loopbaan
Oriëntatie en -Begeleiding (LOB) in het mbo, 2016)

Studenten kunnen binnen het hbo rekenen op studieloopbaanbegeleiding. Het gaat hierbij om het
maken van keuzes in de studieloopbaan en de ondersteuning van de studievoortgang.
Het verbindende met loopbaanontwikkeling is dat het doel van studie- en loopbaanontwikkeling
beide gericht zijn op het begeleiden van de student om zijn studie succesvol af te ronden, zijn
talenten kan ontwikkelen en zich optimaal kan voorbereiden op de toekomst, ook binnen het
leren (stage, minor en dergelijke).

3.4 LOOPBAANONTWIKKELING EN STUDIELOOPBAANBEGELEIDING, HOE GAAN DEZE TWEE SAMEN?
In het vo en mbo wordt gesproken over LOB en in het hbo over SLB. De doelen van beiden
komen grotendeels overeen. Het hbo kan een belangrijke bijdrage leveren aan de loopbaanontwikkeling binnen het vo door een doorlopende leerlijn LOB-studiekeuzecheck-SLB. In de intake
krijg je als SLB’er een goed beeld van waar de student staat en wat hij aan begeleiding nodig heeft.
Gedurende de studie kan er binnen de studie aandacht worden besteed aan loopbaanontwikkeling en het maken van keuzes. Aan het begin zal dit meer gaan om oriënteren, gaandeweg wordt
dit concreter bij het maken van keuzes voor een minor, stage en afstuderen (Mittendorff &
Kienhuis, 2014).

3.3 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING HBO
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Kenmerkend voor hbo-onderwijs is de aandacht voor de kennisbasis van het beroep, het
handelen in de beroepspraktijk en de persoonlijke en professionele identiteit van de student.
Het werkveld vraagt van afgestudeerden dat zij zich welbewust zijn van hun eigen kunnen en hulp
vragen wanneer de grenzen daarvan zijn bereikt. Studieloopbaanbegeleiders hebben hierbij een
belangrijke, verbindende rol.

De doorlopende leerlijn LOB van de havo naar het hbo is veel onderzoek naar gedaan en zijn
richtlijnen beschreven zie bijvoorbeeld Doorlopend programma praktijknabije LOB tl-havo-hbo in
zijn en een actueel voorbeeld is het lob-cv

Studieloopbaanbegeleiding, afgekort SLB, heeft verschillende doelen: de student rondt succesvol
zijn opleiding af, ontwikkelt zijn of haar talenten en is optimaal op de toekomst voorbereid.
Er zijn daarom drie begeleidingselementen binnen SLB rondom de persoonlijke ontwikkeling.
Begeleiding bij:
- studievoortgang
- loopbaanontwikkeling
- professionele ontwikkeling
Bij loopbaanontwikkeling staat de ontwikkeling van de student tot professional in de beroepspraktijk centraal (Mittendorff & Kienhuis, 2014). Het uitgangspunt voor een leerlijn loopbaanbegeleiding is: ‘Studenten ontwikkelen meer inzicht in wie zij zijn als persoon in het werk en leren
zich flexibel en authentiek te verhouden tot hun beroep en omgeving. Op basis van ervaringen
die zij opdoen in de beroepspraktijk en de reflectie daarop, vormen studenten hun persoonlijke
en professionele identiteit. Dit stuurt het maken van bewuste keuzes in hun leerroute, gericht op
de latere loopbaan.’

Loopbaanontwikkeling is verweven in het onderwijs en ook ervaringen buiten het onderwijs
helpen de student bij zijn ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan ervaringen in de thuissituatie die
de student aan het denken zetten en invloed hebben op zijn of haar zelfbeeld. Of die vragen om
gedrag dat de student nog nooit eerder heeft kunnen laten zien en waaruit onvermoede kwaliteiten naar voren komen. De studieloopbaanbegeleider kan de student hiervan bewust maken en
leren een rode draad te zien. Op grond van deze reflectie op ervaringen leert de student keuzes
maken, wordt deze zich bewust van het eigen netwerk en gaat de ontwikkeling van loopbaancompetenties verder. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van het netwerk binnen het eigen
werkveld (Mittendorf & Kienhuis, 2014).
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3.5 LOOPBAANONTWIKKELING BINNEN HET HBO
Hoe loopbaanontwikkeling een plek kan krijgen binnen een hbo-instelling kan per instelling en/of
opleiding verschillen. Hieronder vier verschillende mogelijkheden:
• Loopbaanontwikkeling als een vak inrichten: het betreft hier de praktische uitwerking.
Geef je deze vorm als een apart vak of uur.
• Loopbaanontwikkeling als integrale werkwijze: of geef je het zo vorm dat het bij alle
lessen en contactmomenten met de student tot uiting komt?
• Standaardisatie van loopbaanontwikkeling: is er een vast stramien voor de toepassing
van loopbaanontwikkeling (in processen, toepassing, instrumentaria, structuren, et cetera)
• Maatwerk van loopbaanontwikkeling: is er een vast stramien voor de toepassing van
loopbaanontwikkeling (in processen, toepassing, instrumentaria, structuren, et cetera) of is er
sprake van maatwerk, afhankelijk van onderwijsinstelling en student?

Graag benadrukken we dat het hier om een theoretisch model gaat, waarbij in de toelichting van
de scenario’s de uitersten van elk van deze scenario’s zijn beschreven. Het spreekt voor zich dat
de scheidslijnen tussen de scenario’s in werkelijkheid minder hard zijn dan het model visueel
suggereert. Zo kan er sprake zijn van mengvormen van alle varianten.
Het model kan vooral gebruikt worden om scherp te krijgen hoe de onderwijsinstelling aankijkt
tegen de inrichting van het onderwijs volgens de principes van loopbaanontwikkeling. Elk van de
varianten gaat namelijk uit van een andere inrichting en vraagt een andere aanpak qua deskundigheid, procesinrichting en instrumenten. De grondhouding is echter bij elk van de varianten gelijk.
Dat moet er een zijn waarbij de brede ontwikkeling van de student als mens en als toekomstig
werknemer centraal staat.

En andere mogelijkheden zijn er zeker ook te maken.
Op basis van deze vraagstukken is een theoretisch model te maken waarin globaal vier varianten
worden onderscheiden.

SCENARIO A

SCENARIO B

Loopbaanontwikkeling komt overal
op een vaststaande manier terug
• Loopbaanontwikkeling is onderdeel van alle
onderwijsactiviteiten en vindt continu plaats
• Het staat vast hoe loopbaanontwikkeling
terugkomt (qua momenten, werkwijze)
• Alle docenten doen mee en zijn in staat om
dit te doen (training, tijd).

Loopbaanontwikkeling wordt als
aparte leerlijn volgens een vast
stramien aangeboden
• Loopbaanontwikkeling is een uitgewerkte
leerlijn
• Loopbaanontwikkeling is ingebed in het
curriculum: alle studenten volgen hetzelfde
traject met vastgestelde tijdsinvestering per
jaar.

SCENARIO C

SCENARIO D

Loopbaanontwikkeling zit in de
haarvaten van het onderwijs,
aanbod is maatwerk
• Student staat centraal en krijgt gepersonaliseerd (uniek) aanbod
• Docenten improviseren, hebben grote
wendbaarheid (stemmen af op individuele
behoeften van de student
• Docent beschikt over de benodigde
voelsprieten en kan hier naar handelen.

Loopbaanontwikkeling is een aparte
leerlijn, student krijgt aanbod op
maat
• Behoefte van de student staat centraal: wat
heeft deze nodig...
• Binnen vastgestelde uren krijgen studenten
modules aangeboden om te werken aan
specifieke competenties (maatwerk,
flexibel).

Figuur 1. Theoretisch model scenario’s
26
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4

LOOPBAANONTWIKKELING
BINNEN HET HBO

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de aansluiting vo/mbo naar hbo, het
waarom en de theoretische achtergrond van loopbaanontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt
beschreven hoe je met loopbaanontwikkeling binnen je organisatie aan de slag kunt gaan. Het zijn
tips en adviezen die passend kunnen worden gemaakt voor de eigen opleiding “opleiding proof ”.

Op de site van het Expertisepunt LOB wordt de databank met praktijkvoorbeelden steeds groter.
De voorbeelden die op de site zijn aangehaald kunnen inspirerend zijn en geven praktische
handvatten, werkzame principes en tips.

4.1 DE 11 UITGANGSPUNTEN LOOPBAANONTWIKKELING IN HET
HBO, EEN NULMETING
Om te zorgen dat het beleid gericht op loopbaanontwikkeling méér wordt dan alleen een
beleidsdocument kan de LOB-scan van het Expertisepunt LOB worden ingezet.
Daarmee brengt de opleiding of onderwijsinstelling in beeld waar deze nu staat, naartoe wil en/
of waar nog ruimte is voor verbetering. De LOB-scan is een hulpmiddel om de kwaliteitsborging
van loopbaanontwikkeling te evalueren met als resultaat:
• Het voeren van het gesprek op school over de implementatie en kwaliteit van loopbaanontwikkeling.
• Het formuleren van speerpunten met bijbehorend actieplan voor het onderwijsteam.
In de scan is onderscheid gemaakt tussen doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
De doelen op het strategisch niveau richten zich op het schetsen van de grote kaders.

Hiervoor zijn elf uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn voor een deel overgenomen uit Aan de
slag met LOB in de overstap van mbo naar hbo! Visie en handvatten voor het vormgeven van
Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in de doorstroom mbo-hbo regio Rijnmond.

1. Visie en ambitie
11. Externe partijen

4
10. Ouders
of verzorgers

2. Draagvlak
en leiderschap

3

3. Beleid
en doelen

2
4. LOBprogramma

1

9. Professionalisering

5. LOB-activiteiten
8. Rollen en taken
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Alle respondenten
Teamlid 1
Teamlid 2
Teamlid 3
Teamlid 4
Teamlid 5

7. In-, dooren uitstroom

6. Loopbaangerichte
leeromgeving
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Het schetsen van de kaders voor loopbaanontwikkeling wordt binnen een opleiding of onderwijsinstelling vaak gedaan door kwaliteitsmedewerkers of beleidsadviseurs samen met de uitvoerenden. Vaak in opdracht van het (college van) bestuur of de directie. Het uitwerken van deze
kaders gebeurt op tactisch niveau door coördinator studieloopbaan of loopbaanontwikkeling, de
onderwijsmanager en/of een ander hiervoor verantwoordelijk team. Op operationeel niveau
wordt hier verder invulling aan gegeven door de (SLB-)docenten.

STRATEGISCH NIVEAU
1. Er is structureel aandacht voor loopbaanontwikkeling. De instelling (alle opleidingen
daarbinnen) biedt een omgeving aan waarin elke student kwalitatief hoogwaardig
onderwijs volgt en een diploma behaalt. Dit houdt ook in dat iedere instelling zorgt voor
een optimaal en duurzaam programma voor loopbaanontwikkeling, waarin
instroom, doorstroom en uitstroom naar de arbeidsmarkt of een vervolgstudie is gepositioneerd.
2. Loopbaanontwikkeling is verankerd in de gehele organisatie. Bij een optimaal studiekeuzeproces (start, minor, stage, afstuderen, studieroute e.d.) horen een visie op loopbaanontwikkeling en beleidskaders die binnen elke hbo-opleiding geformuleerd
en verankerd zijn en waar binnen de uitvoering plaats kan vinden. Deze visie
is verbonden aan een visie op onderwijs, pedagogisch didactische vormgeving, begeleiding en zorg en beroepspraktijkvorming/leren in de praktijk van
de instelling.
3. Doorlopende loopbaanontwikkeling vindt plaats in de keten. Deze vindt plaats in de
keten vmbo-mbo-hbo/ vo-ho en ho-wo.
4. Regionale partners werken samen om loopbaanontwikkeling vorm te geven. Een
goede loopbaanbegeleiding kan alleen tot stand komen in nauwe samenwerking tussen de
regionale onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt zowel voor als na de poort.
5. Studenten, leerlingen en de onderwijsinstelling werken samen om loopbaanontwikkeling vorm te geven. Een goede loopbaanbegeleiding kan alleen tot stand komen in
afstemming en samenwerking met elkaar.
6. Beleid op loopbaanontwikkeling wordt gemonitord, geëvalueerd en geborgd
(kwaliteitszorg). Om dit beleid te optimaliseren zijn monitoring en evaluatie nodig.
  
TACTISCH NIVEAU

10. Instellingen investeren in de professionalisering van begeleiders op het gebied van
loopbaanontwikkeling. Het goed begeleiden van studenten in hun professionele en
persoonlijke ontwikkeling, studiekeuze en beroepsoriëntatie binnen het programma vraagt
om specifieke kennis en vaardigheden. Instellingen investeren in deze professionalisering.

OPERATIONEEL NIVEAU  
11. Het plan van aanpak of teamplan en begeleidingsprogramma wordt uitgevoerd.
Het programma wordt ten uitvoer gebracht en nabesproken, geëvalueerd en
geborgd.
In de komende alinea’s wordt een toelichting gegeven op deze uitgangspunten. Vanuit visie en
beleid wordt toegeschreven naar de praktijk: rollen en taken, samenwerking in de regio met in de
ideale situatie een doorlopend loopbaanbegeleidingsprogramma.

4.2 VISIE EN BELEID
Het is goed om te beginnen met waar je staat als organisatie, welke visie je op loopbaanontwikkeling hebt en hoe deze in de praktijk is vormgegeven. Een hulpmiddel hierbij is het model dat
beschreven wordt in paragraaf 3.5 (figuur 1. Theoretisch model scenario’s).
Wordt er voor het eerst gestart met loopbaanontwikkeling? Is het nog moeilijk om goed grip te
krijgen op de inrichting? En is een groot aantal docenten nog niet voldoende getraind? Kies dan
voor scenario B. In dit scenario wordt er met een vast stramien gewerkt en wordt loopbaanontwikkeling ondergebracht in specifieke lessen, wat een minder groot beslag legt op alle docenten.
Werk in de tussentijd aan deskundigheidsbevordering van de docenten om uiteindelijk een stap te
kunnen zetten naar Scenario A of D. Waarbij de stip op de horizon variant C zou kunnen zijn.
Is loopbaanontwikkeling op dit moment al geïmplementeerd? Stel dan vast welk scenario het
beste bij de instellingsvisie past. Ga vervolgens na of de wijze waarop het is vormgegeven nog kan
worden geoptimaliseerd. Een concreet instrument dat je hiervoor kunt gebruiken is de eerdergenoemde LOB-scan.

7. Er is een gedeelde visie op loopbaanontwikkeling binnen de opleiding. Een gedeelde visie
geeft richting aan doelstellingen en werkwijze, waarop het onderwijsteam zich kan
baseren. Zicht op het werkveld/ arbeidsmarkt en contact onderhouden met
alumni, heeft een meerwaarde.
8. De visie op begeleiden middels loopbaanontwikkeling wordt vertaald in een plan van
aanpak of teamplan en begeleidingsprogramma. Dit geeft duidelijkheid in rollen,
taken en verantwoordelijkheden van betrokken medewerkers.
9. Het aanbieden en uitvoeren van studiekeuzeactiviteiten binnen het loopbaanprogramma
vindt plaats in de samenwerking met het vo en mbo. Met het oog op het succes van
de studenten is het de gezamenlijke opdracht voor zowel het hbo als vo en mbo in
samenwerking en in samenhang goede studiekeuzeactiviteiten aan te bieden. Hierin is
een succesfactor het betrekken van leerlingen en studenten.

30
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Wie ben ik?
In relatie tot...
• mijn studie
• mijn beroep
• mijn loopbaan

Professionele
identiteitsontwikkeling
Begeleiding
professionele
ontwikkeling

Beroepsbegeleiding

Persoon
Studiebegeleiding

Loopbaanbegeleiding

Begeleiding
studie

Micha de Winter (2000) hoogleraar pedagogiek, stelt dat de pedagogische grondhouding er een
moet zijn waarbij sprake is van een continue pedagogische relatie tussen studenten en docenten.
Dat wil zeggen dat studenten in de omgang met docenten daadwerkelijk merken dat ze gezien
worden, meetellen en mee mogen doen. Verder is er sprake van participatie, dialoog en communicatie (zowel verbaal als non-verbaal). De grondhouding moet er ook op gericht zijn de student
te begeleiden in zijn rol als burger (nu en in de toekomst) en de taken die hij op zich neemt in de
maatschappij. De onderwijsinstelling (en het leerbedrijf ) heeft een rol in de opvoeding van de
student; als docent dien je je bewust te zijn van dit mede-opvoederschap.

Begeleiding
loopbaanontwikkeling

STUDENT ALS PARTNER

Figuur 2

‘Student als Partner’ is samen werken en samen leren in gelijkwaardigheid om vanuit partnerschap krachtige en zelfbewuste professionals op te leiden. ‘Student als Partner‘ versterkt de
zelfsturing en verantwoordelijkheid van studenten en docenten, versterkt innovatie en stimuleert
het leren van elkaar. ‘Student als Partner’ drijft op essentiële waarden als gelijkwaardigheid,
transparantie, betrokkenheid en een open houding. Meer lezen over Student als Partner.
STUDENTEN ALS PARTNERS - UNIVERSITEIT LEIDEN

Figuur 2 laat zien dat de ontwikkeling van de student vanuit verschillende invalshoeken kan
worden gezien. Voor het hbo staat de vraag centraal op welke manier studenten moeten worden
begeleid, zodat zij tijdens de hbo-opleiding op een goede manier leren keuzes te maken en zo de
regie kunnen houden over de eigen loopbaanontwikkeling. Wanneer studenten leren om onderbouwde keuzes te maken voor bijvoorbeeld de stage, minor en het afstuderen, hebben ze hier in
hun verdere werkzame leven profijt van.
In 2019, heeft K. Woudt-Mittendorf een artikel geschreven Bouwstenen voor SLB 2.0: een
toekomstbestendig ontwerp. Hierin is de term professionele identiteit opgenomen en wordt het
een en ander uitgezet over het begeleiden van de studenten in relatie tot de nieuwe onderwijsvormen en de ontstane vraag naar een nieuw ontwerp voor studieloopbaanbegeleiding (SLB) toe.
Het artikel beschrijft de eerste inzichten voor ‘SLB 2.0’, waarin ontwerpcriteria worden geformuleerd voor een toekomstbestendige en meer geïntegreerde vorm van SLB.

Het is daarom van belang om deze grondhouding in te bedden in de visie, waarden, normen,
principes, houding en gedrag. Deze visie is bekend en wordt als vanzelfsprekend beschouwd
binnen alle geledingen van de organisatie.

In de loopbaanontwikkeling van de student zijn er verschillende mensen die een rol spelen zoals
de begeleiders op de school/stage of leerbedrijf, de ouders en de peers. Ouders hebben de
meeste invloed op de keuzes in de studieloopbaan van hun kind en ook peers (medestudenten,
vrienden) hebben een sterke invloed. Ouders en peers vormen een belangrijke supportgroep
voor jongeren, daarom is het raadzaam hen zo veel mogelijk te betrekken.

Het is aan docenten om studenten meer te begeleiden en in staat te stellen om op zichzelf en op
onderwijs en praktijkervaringen te reflecteren. Het is aan hen om studenten te helpen bij het
maken van keuzes (bijvoorbeeld bij stages, minoren, studieroute en afstuderen), bij zelf(loopbaan)
sturing en netwerken. Om dit te kunnen doen, is een andere pedagogische relatie tussen docent
en student nodig. Het gaat daarbij niet alleen om ‘methoden en technieken’. Integendeel, het gaat
veel meer om het ontwikkelen van een nieuwe attitude, een nieuwe professionele identiteit die
gericht is op een brede ontwikkeling van de student als mens.

ONDERWIJSINSTELLING

PROFESSIONALISERING

Om loopbaanontwikkeling goed vorm te kunnen geven, is het belangrijk dat er een pedagogische
grondhouding is die het leren en de ontwikkeling van studenten centraal stelt. Het inzicht dat
jongeren zelf leren en zich ontwikkelen leidt tot minder aanbodgericht onderwijs en meer
maatwerk. Er is oog voor het belang van een brede talentontwikkeling en er is meer aandacht
voor de wenselijkheid om het binnen- en buitenschools leren te verbinden.

Het verdient de aanbeveling dat parallel aan het implementatieproces docenten, opleidingsmanagers, intakers, praktijkbegeleiders en overige betrokkenen bij het loopbaanontwikkelingsproces geprofessionaliseerd worden, zodat zij in staat zijn om loopbaanontwikkeling toe te
passen. Het is onder andere van belang dat zij in staat zijn om loopbaanreflectiegesprekken te
voeren, een loopbaangerichte leeromgeving te creëren (zie paragraaf 3.2) en de juiste grondhou-

4.3 OMGEVING
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Denk jij soms ook: ‘dat zou toch beter en sneller moeten kunnen binnen de universiteit?’ Goed
nieuws: jij hebt een mening en je bent ook nog eens ervaringsdeskundige. Daar kan je wat mee bij
het project Studenten als Partners (StAP). Met StAP verbeter jij de learning experience voor jezelf
en voor de hele universiteit, door onderwijs samen te vernieuwen. Je vindt hier alle informatie over
wat het project precies inhoudt en hoe je kan meedoen. Meer lezen over StaP.
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ding te ontwikkelen voor loopbaanontwikkeling. De loopbaancompetenties kunnen beschouwd
worden als vaardigheden die met behulp van reproductief leren ontwikkeld kunnen worden.
Bij zowel SLB en loopbaanontwikkeling wordt er iets anders gevraagd van de docent/ begeleider qua kennis en vaardigheden dan lesgeven. In de praktijk is het vooral de uitdaging om deze
twee vakken goed te beleggen bij de juiste medewerkers. De ideale SLB’er is enthousiast en
gemotiveerd voor zijn vak en krijgt er vanuit de organisatie ook voldoende tijd voor. Randvoorwaarden voor een effectieve SLB zijn: scholing, intervisie, voldoende tijd om in groepen en
1-op-1 de diepte in te kunnen gaan, intrinsieke motivatie, en de mogelijkheid tot keuze of
matching student-SLB’er.

LOOPBAANREFLECTIEGESPREK
Een onmisbaar instrument voor loopbaanontwikkeling is het loopbaanreflectiegesprek.
Dit stelt de student in staat een gevoel voor richting en identiteit te ontwikkelen. Het is een
gesprek dat uit vier onderdelen bestaat (zie figuur 3):
(a) terugkijken naar een ervaring,
(b) reflecteren op deze ervaring met als doel kwaliteiten en motieven te benoemen,
(c) vooruitkijken naar keuzes die – gegeven de kwaliteiten en motieven – het best verkend 		
kunnen worden, en ten slotte
(d) de student activeren om daadwerkelijk stappen te ondernemen waarmee hij de keuze 		
voor vervolgstappen concretiseert.
De competenties motievenreflectie en capaciteitenreflectie komen met name aan bod bij het
terugkijken (linkerkant van lemniscaat). In het rechterdeel van het lemniscaat staan de competenties loopbaansturing, werkexploratie en netwerken centraal.

Samen met de student maakt de loopbaanbegeleider een plan waarin zij een doel en de weg
daarnaartoe benoemen. Een loopbaanbegeleider probeert hier samen met de student kleine
doelen te benoemen. Het gaat erom dat het doel dat zij samen formuleren een doel is waarvan
de student enthousiast wordt. Pas dan kan hij geactiveerd worden. Hoe kan hij kansen benutten,
belemmeringen omzeilen of overwinnen en hoe kan hij zijn eigen netwerk inzetten
dan wel een nuttig netwerk opbouwen?

TIPS VOOR DOCENTEN IN EEN (STUDIE)LOOPBAANGESPREK
Hieronder staan tien regels voor het voeren van een reflectief loopbaangesprek:
1.
Spreek met en niet tegen een student.
2.
Nodig de student uit tot het vertellen van een recente ervaring.
3.
Let op emotiewoorden: die geven aan dat het gaat om een ervaring die er voor de
student toe doet.
4.
Waardeer emoties en geef ze aandacht, maar ga er verder niet op in. Het gaat om de 		
ervaring en niet om de emoties.
5.
Vraag wat er precies gebeurde (verdiepen): je moet duidelijk krijgen wat precies de emotie 		
‘triggerde’. Wanneer je dat weet, heb je een klein verhaal.
6.
Verbreed de kleine verhalen zodat er via vergelijkend leren een groter verhaal kan ontstaan
waarin motieven zichtbaar worden.
7.
Help de student het kernwoord van het grotere verhaal te benoemen en kijk naar de 		
toekomst via dit kernwoord.
8.
Luister ‘leeg’ en vanuit een ‘niet weten’.
9.
Stel geen ‘waarom’-vragen: een ‘waarom’-vraag veronderstelt meestal – ten onrechte – dat 		
de student al weet door welke motieven hij zich in zijn gedrag laat leiden. Het gaat er juist 		
om dat de student in staat wordt gesteld gaandeweg de eigen motieven te ontdekken.
10. NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander, maar samen op zoek naar het ‘juiste woord’ dat de 		
kern weergeeft van de ervaring die er voor de student toe doet.

Extra informatie over een loopbaangesprek is te vinden via Expertisepunt LOB, loopbaangesprek.
Er is ook een voorbeeldfilm van een LOB gesprek in de praktijk

AANSLUITING OP HET VOORTGEZET EN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Figuur 3. Het lemniscaat
In een loopbaangesprek komen bij voorkeur alle vijf loopbaancompetenties aan bod, maar kan
het accent ook op één of meer loopbaancompetenties liggen. Dit hangt af van het doel en het
verloop van het gesprek. In ieder geval start een loopbaangesprek standaard met terugkijken op
een concrete ervaring. Maar dan wel een ervaring die er voor de student toe doet. En een goed
loopbaangesprek eindigt met het benoemen van de te nemen acties/vervolgstappen door de
student.
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Wanneer leerlingen, via vmbo-mbo, vmbo- havo, havo of vwo instromen in het hbo hebben zij al
een persoonlijke leergeschiedenis. Het is van belang deze bij de intake, bijvoorbeeld bij de
studiekeuzecheck, te bevragen en er meteen op door te bouwen vanaf het begin van de studie.
Op die manier kunnen SLB’ers van het eerste jaar goed afstemmen op de begeleidingsbehoefte
van studenten. En is er meteen zicht op de talenten en eventuele deficiënties om er vervolgens
maatwerk op te kunnen bieden. Het effect ervan is dat startende studenten zich meteen gezien
en gehoord voelen en dit is van belang voor studentsucces. Op deze manier kan studie-uitval in
het eerste jaar sterk worden verminderd (Mittendorff, 2014).
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OUDERBETROKKENHEID

LOOPBAANONTWIKKELING EERSTE JAAR

Het effectief betrekken van ouders bij loopbaanontwikkeling in het hbo wordt vooral voor de
poort ingezet door het informeren van ouders van vo-leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn
speciale folders/flyers voor ouders, oudervoorlichtingen eventueel in samenwerking met het vo
en webinars. Universiteit Wageningen heeft een aparte oudervoorlichter aangesteld met een
eigen website (www.studiekeuzekind.nl) waarvoor diverse producten zijn ontwikkeld die door
iedereen vrij gebruikt kunnen worden.

In het eerste jaar van het hbo is een belangrijke vraag voor de student: zit ik op de juiste plek?
Het is daarom goed om in het eerste jaar extra aandacht te hebben voor de loopbaanontwikkeling van studenten. Het is hierbij ook belangrijk dat studenten zo snel mogelijk ervaren wat het
werkveld van de opleiding daadwerkelijk inhoudt. Dit kan een plek krijgen binnen het SLBprogramma. Bijvoorbeeld door in het eerste jaar snuffelstages te doen of interviews te houden
met mensen uit het werkveld. Studenten die een goed beeld hebben van de gekozen hbo-opleiding kunnen succesvoller zijn in het doorlopen van het eerste studiejaar in het hbo.

Na de poort, binnen het hbo zelf, worden ouders nog weinig betrokken terwijl dit wel degelijk
een meerwaarde heeft. Volgens Carolien Gravesteijn (2018), lector ouderschap aan de
Hogeschool Leiden, moeten ouders meer betrokken worden bij de opleiding van hun kinderen.
Ook in de studententijd blijven ouders belangrijk voor jongeren, juist in de fase naar zelfstandigheid waarin studenten tegen bepaalde zaken kunnen aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid en je plek zien te vinden binnen de opleiding. Als ouders op de hoogte zijn van wat er
gebeurt op de opleiding, dan kunnen ze hierin ook meedenken met hun kind.
Voor ouders is het van belang dat ze beseffen dat hun rol verandert van oplossen naar advies en
van opvoeden naar begeleiden. Gravesteijn pleit voor meer aandacht voor ‘levensvaardigheden’
(denk aan de sociale en emotionele ontwikkeling) en zegt dat juist hierin ouderbetrokkenheid erg
belangrijk is. Het is daarom belangrijk om ouders te zien als gesprekspartner en informatiebron.
Als ouders betrokken zijn dan kan dit een positieve invloed hebben op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van hun kinderen wat kan leiden tot betere prestaties op de opleiding.
In een onderzoek van Youngworks naar jongerenperspectief op LOB (2020) geven studenten van
het mbo en hbo aan dat ouders nog steeds de belangrijkste gesprekspartner zijn op gebied van
loopbaanontwikkeling. Het is daarom goed om ze te betrekken maar hierin is het wel belangrijk
dat jongeren zelf de leiding behouden.
Als je aan de slag gaat met ouderbetrokkenheid als hbo-instelling, betrek dan studenten erbij en
geef het samen met hen vorm.
Lees hier meer over ouderbetrokkenheid.

4.4 PROGRAMMA LOOPBAANONTWIKKELING
Door tussen de diverse onderwijsteams binnen een opleiding heldere afspraken te maken en
onderwijsinhoud op elkaar af te stemmen, kun je als onderwijsinstelling bijdragen aan het maken
van weloverwogen keuzes. Een doorlopende begeleidingsleerlijn (loopbaanontwikkeling/SLB)
waarbij de student centraal staat, kan de lijm zijn voor de overgang tussen de verschillende jaren
binnen de opleiding.

Zoals eerder genoemd werken steeds meer hoger onderwijsinstellingen met initiatieven rondom
‘de eerste honderd dagen’ om studenten te laten wennen aan het werken en leren aan het hbo.
De Lsvb heeft een literatuurstudie gedaan naar uitval in het hoger onderwijs en de kansen die het
100-dagen beleid biedt om de doorstroom in het hoger onderwijs te bevorderen.

In het project ‘Warm Welkom’ focust Fontys zich op de student vanaf het moment van aanmelding tot aan de eerste 100 dagen van de studie. Uit onderzoeken rondom studiesucces wordt
zichtbaar dat deze periode heel belangrijk is voor de student om te ervaren of de studie bij hem
of haar past en dat met goede begeleiding uitval voorkomen kan worden.
Lees meer studentbegeleiding in de eerste 100 dagen van de studie.

Na het eerste jaar zijn er nog steeds diverse momenten waarop het belangrijk is om extra
aandacht te geven aan loopbaanontwikkeling. Er zijn verschillende overgangen waarbij de student
steeds opnieuw moet reflecteren op wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Ook in specifieke
gevallen komt het weer meer naar voren zoals bij studenten die nadenken over switchen of die te
maken krijgen met het Bindend Studie Advies (Jongerenperspectief op LOB, een Rapportage
onderzoek in opdracht van het Expertisepunt LOB, Youngworks, 2020).

WAT WILLEN STUDENTEN?
Youngworks (2020) heeft onderzoek gedaan naar wat studenten en leerlingen belangrijk vinden
op het gebied van LOB. Daaruit blijkt dat het belangrijk is dat alles wat gebeurt op het gebied van
loopbaanontwikkeling motiverend en activerend is. Vraaggericht, modulair en met een duidelijk
doel en uitkomsten. Per student verschilt de vraag naar ondersteuning waardoor maatwerk
belangrijk is.

Binnen een leerlijn studieloopbaanbegeleiding is aandacht voor:
- het opdoen van ervaringen (verschillend in beroepsinhouden, -contexten, -rollen, samenwerkingspartners e.d.)  
- feedback van verschillende partijen (docenten, medestudenten, collega’s etc.)  
- het leren van systematisch reflecteren  
- het verwerken van input en bespreken in het gesprek tussen student en loopbaanbegeleider en
medestudenten  
- eigen betekenis geven aan ervaringen
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Hieronder volgen de zes belangrijkste inzichten die tijdens het onderzoek vanuit Youngworks zijn
opgedaan in gesprek met jongeren.
De inzichten staan hieronder, extra informatie is te lezen in het rapport van Youngworks, waarin
de inzichten worden toegelicht.
Inzicht 1: LOB is relevant voor jongeren
Inzicht 2: Een betere landing in het hbo vergt vooral LOB-inspanning in het vo
Inzicht 3: Startende hbo-studenten hebben behoefte aan persoonlijke begeleiding
Inzicht 4: LOB moet nieuwsgierigheid prikkelen en een motiverend karakter hebben
Inzicht 5: Jongeren hebben veel behoefte aan een gepersonaliseerde aanpak
Inzicht 6: De vijf loopbaancompetenties bieden een goede basis voor LOB.
‘Als netwerken een vak was, zou ik het gelijk volgen.’ 1e jaars Bachelor student
Creative Business.

Ook blijkt dat studenten graag meer aandacht willen voor de loopbaancompetentie werkexploratie, zowel in het vo als het hbo. Het hbo besteedt hier aandacht aan door oriëntatieactiviteiten in
het eerste jaar, stages, externe projecten, minorkeuze en de afstudeerperiode. Winst is er te
halen in de begeleiding naar en rondom deze activiteiten. De kennismaking met de praktijk
(beroepsmogelijkheden) is volop aanwezig. Als opleiding zou je kunnen kijken hoe de praktijkgerichte ervaring in combinatie met de bovengenoemde zes inzichten gecombineerd kan worden.
De uitgangspunten, beschreven in dit hoofdstuk, voor het organiseren van een gedegen beleid
rondom loopbaanontwikkeling kunnen hierbij helpen.
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5

IMPLEMENTATIE
EN BORGING

Er is veel informatie over de implementatie van loopbaanontwikkeling in het onderwijs. Samenvattend komt het erop neer dat het belangrijk is dat het management en de beleidsmedewerkers
kaders stellen (visie en strategisch beleid) in overleg met de uitvoerders en dat docenten daarbinnen ruimte krijgen om de uitvoering te bepalen en zich te professionaliseren. Daarbij hoort ook
dat de lijn het team aanspreekt op resultaten en het functioneren daarin. Ook past het bij de
pedagogische grondhouding van loopbaanontwikkeling dat er in de hele organisatie aandacht is
voor deze vorm van ontwikkelen. Net als de studenten zullen ook de docenten, managers,
directie, et cetera, zich blijven ontwikkelen en leren. Het is belangrijk dat dit leven lang leren
gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

worden daarbij zichtbaar? Welke verbeterpunten komen naar voren? De check-fase voer je uit op
verschillende niveaus en met verschillende betrokkenen bij loopbaanontwikkeling. Zowel de
opleidingsteams als de afdeling kwaliteitszorg monitoren en evalueren. Ook bieden studenten,
ouders en leerbedrijven input voor evaluaties.

Het begeleiden op een opleiding gebeurt in de klas, in een groep of een-op-een. Door het
verzorgen van lessen, kennismakingsgesprekken is er een bepaalde vorm contact met de studenten. De eerste kennismaking op het hbo in een nieuwe context is belangrijk voor de startende
student. Hierbij zou het mooi zijn om aan te sluiten bij wat er al is en is gedaan door de startende student, bijvoorbeeld de studiekeuzecheck, lob dossier en dergelijke.
De onderwijsvisie van een opleiding kan bijvoorbeeld een goed georganiseerde begeleidingslijn zijn
rondom studie en loopbaanontwikkeling. Daarnaast zijn er inmiddels ontwikkelingen die meer en
meer gaan naar een geïntegreerde aanpak van deze begeleiding. Hierbij kan gedacht worden aan
het inzetten van authentieke hybride leeromgevingen, het centraal stellen van persoonlijke
leerwegen, studenten meer mogelijkheden geven ten aanzien van keuzes (flexibilisering), docent
wordt coach, ontwikkelingsgerichte toetsing etc. Hierbij wordt begeleiding, het in gesprek gaan
met studenten rondom zijn ontwikkeling steeds meer van belang.

PDCA-cyclus

Strategisch beleid op school niveau

Tactisch beleid op teamniveau

Plan

vooraf de LOB-visie en het LOB-beleid op
schoolniveau is vastgelegd

vooraf is vastgelegd welke LOB-activiteiten
en -begeleiding er wordt geboden in het
LOB-werkplan

Do

tijdens de uitvoering teams werken volgens
hun LOB-werkplan

tijdens de uitvoering is vastgelegd welke
activiteiten en begeleiding daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden en hoe de kwaliteit
daarvan was

Check

achteraf wordt geëvalueerd of de uitkomsten
van werkplannen passen binnen de LOB-visie
en het LOB-beleid op schoolniveau. Sluit dit
aan en levert dit de juiste kwaliteit?

achteraf wordt geëvalueerd of de activiteiten en begeleiding daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden en hoe de kwaliteit daarvan
was.

Act

De bevindingen worden gebruikt in het
bijstellen van het LOB-beleid voor het
komende schooljaar.

De bevindingen worden gebruikt in het
bijstellen van het LOB-werkplan voor het
komende schooljaar.

Figuur 4

Uit onderzoek van Aniek Draaisma (2018) naar de implementatie van Loopbaanontwikkeling
binnen het mbo blijkt dat dit de belangrijkste aandachtspunten zijn:
• Leidinggevenden moeten een voortrekkersrol hebben bij de implementatie van het beleid en
richting geven. De prioriteit van loopbaanontwikkeling moet helder gecommuniceerd worden
naar de werkvloer.
• Er moet ruimte zijn voor het hoe. Het kader binnen de hogeschool, academie, faculteit of
opleiding moet helder zijn en de verschillende teams moeten het beleid vorm kunnen geven bij
hun doelgroep.
• Essentieel is regelmatig overleg tussen leidinggevende en docenten. Dit is zowel belangrijk voor
communicatie en afstemming als voor aandacht geven aan gevoelens van competentie,
autonomie en sociale verbinding.
• In een tijd van verandering is het belangrijk om elke docent en andere werknemers die een taak
hebben binnen loopbaanontwikkeling ondersteuning te bieden. Deze begeleiding kan zowel
door teamleiders, SLB-coördinatoren of coaches gegeven worden (Draaisma, 2018).

Het is aan te bevelen in kaart te brengen welke toegevoegde waarde de activiteiten hebben op
de kwaliteit en het niveau van loopbaanontwikkeling. Een belangrijke parameter waarnaar de
onderwijsinstelling dan kan kijken, is of de doorstroom en talentontwikkeling en de werknemersvaardigheden van studenten groter zijn geworden. En uiteraard biedt vergroting van tevredenheid
van zowel studenten, ouders, leerbedrijven en mogelijke vermindering van switchgedrag input
voor kwaliteitsmeting en kwaliteitsverbetering. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het bepalen
van de parameters waarop gemonitord wordt.
Ook de studenten hebben op het juiste moment een rol bij activiteiten in het kader van monitoring en evaluatie. Het is aan te raden om op gezette tijden input op te halen van de studenten.
Dit kunnen zowel kwantitatieve (harde en cijfermatige) als kwalitatieve (zachte en meer op
beleving en ervaring gerichte) indicatoren zijn. Stel bijvoorbeeld klankbordgroepen in, een
studentenpanel of neem de input mee in reguliere evaluatieonderzoeken. Studenten kunnen in
het gehele onderwijsproces betrokken worden.

Implementatie verloopt in een aantal fases. De eerste fase is de planfase, waarin er plannen
voor loopbaanontwikkeling worden ontwikkeld. Als deze plannen klaar zijn, kunnen ze uitgerold
worden. Dit is de do-fase. Om uiteindelijk te komen tot een goede kwaliteit en inrichting
van loopbaanontwikkeling is het van belang om tijdens de uitrol continu te monitoren en te
evalueren (check-fase). Gaat het uitrollen van de activiteiten zoals bedacht? Welke successen
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BIJLAGE 1
AFSPRAKEN VANUIT DE SECTOR EN OVERHEID
PRAKTIJKVOORBEELD
Binnen het gezamenlijk curriculum is het van belang dat studenten leren participeren en bijdragen
aan co-creatie met anderen om het onderwijs binnen de opleiding of opleidingsscholen te verbeteren, lees verder.

Vanuit de overheid en verschillende onderwijs gelieerde organisaties wordt onderschreven dat
het begeleiden naar student zijn op het hbo en het begeleiden van studenten op het hbo belangrijk is voor studentsucces. Redenen waarom het van belang wordt geacht, hebben te maken met
de hoge uitval en switch getallen binnen het hoger onderwijs en studentwelzijn. In dit hoofdstuk
wordt uitleg gegeven over de wet - en regelgeving binnen het hbo en vervolgens worden enkele
actuele beleidsontwikkelingen binnen het hbo beschreven.

WET- EN REGELGEVING
De informatie uit de check-fase kan de onderwijsinstelling vervolgens gebruiken om de successen
op het gebied van loopbaanontwikkeling duurzaam te verankeren in de organisatie. Borgen gaat
over activiteiten ondernemen die ervoor zorgen dat deze successen volledig worden opgenomen
in het dagelijkse denken en doen in de onderwijsinstelling. Denk daarbij aan betrokkenen
toerusten met de juiste instrumenten en deskundigheid. Maar ook aan het aanpassen van
systemen en procedures.
Ter ondersteuning van dit proces is de Kwaliteitskaart LOB beschikbaar. Deze dubbelzijdige kaart
geeft weer hoe managers de kwaliteit van loopbaanontwikkeling in hun eigen onderwijsinstelling
kunnen borgen. De voorkant van de kaart is ingedeeld naar de drie stappen Verankeren, Faciliteren en Verbeteren. Er wordt benoemd wat een onderwijsinstelling kan doen om de kwaliteit te
borgen (inclusief voorbeelden hoe dit te doen). De achterzijde van de kaart licht het belang van
loopbaanontwikkeling toe, legt bondig uit welke relaties er zijn met andere beleidsontwikkelingen,
wat loopbaanontwikkeling inhoudt en wat ervoor nodig is dit goed uit te voeren.

De vereniging van de hogescholen geeft aan dat goede voorlichting en studieloopbaanbegeleiding ‘aan de voorkant’ van groot belang is. Uit ‘Professionals voor morgen - Strategische
agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023’:
• Goede voorlichting kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een beter beroepsperspectief te schetsen naar studiekiezers toe en meer in te zetten op een heldere studiekeuzecheck.
• Voorlichting moet regionaal worden ingekleurd samen met de werkgevers, regionale partners
en gericht zijn op de maatschappelijke vraagstukken die in de regio spelen.
• Het hbo legt niet alleen verantwoordelijkheid bij de student die een studiekeuze moet maken,
maar neemt ook eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door opleidingen te modificeren en
zodanig in te richten dat de student wendbaar en weerbaar is voor de toekomst. En door in de
opleidingen meer aandacht te besteden aan tech- en soft skills en ondernemerschap.
In de WHW, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van 8 oktober 1992,
zijn houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
beschreven. Hierin komen een aantal standaarden terug die specifiek over het begeleiden van
studenten gaan.
De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft in het beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs een aantal standaarden opgenomen waarop wordt
getoetst. Hieronder twee standaarden die gelinkt kunnen worden met LOB/ SLB.
Programma; leeromgeving Standaard 4: De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en
biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde leerresultaten te bereiken.
Begeleiding Standaard 8: De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten bevorderen
de studievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van studenten.

BELEIDSONTWIKKELINGEN
Het Ministerie van OCW en de Vereniging Hogescholen besteden in hun strategische agenda’s
aandacht aan loopbaanontwikkeling. Het onderwerp loopbaanontwikkeling wordt genoemd in de
Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, Houdbaar voor de toekomst (2 december
2019). Hierin wordt aangegeven: “Studenten moeten tijdens hun studie ook ruimte hebben voor
zelfontplooiing en brede ontwikkeling. Het uiteindelijke doel voor een student is het succesvol
afronden van de studie en het behalen van een diploma.” Er wordt een koppeling gemaakt tussen
LOB en SLB bij de overgang van vooropleidingen naar het hbo.
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STAPPEN VAN (AANKOMENDE) STUDENT

Inclusief ho
Mate van verantwoordelijkheid

Studentenwelzijn
Studentsucces

Meer eigen
verantwoordelijkheid

Veel begeleiding
vo of mbo
Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB)
• Begeleiding in
loopbaankeuzes
• Voorlichting
• Doorstroomkeuzedelen (mbo)
• Studiekeuzeactiviteiten

Ambitie
• Weloverwogen
studiekeuzes
• Goed voorbereid op
studeren aan het ho

naar ho-diploma
Studiekeuzecheck
of matching
Selectie
(numerus fixus)

Ambitie
• Juiste student op de
juiste plaats
• Zo weinig mogelijk
numerus fixus

Figuur 5
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Zomercursus
• Extra voorbereiding
op het ho

Start ho-opleiding

Studieloopbaanbegeleiding
• Eerste 100 dagen
beleid
• (bindend) studieadvies

Ambitie
• Student weet zich gekend
• Student voelt zich thuis
• Ondersteuning die nodig
is om de studie succevol
te doorlopen

In figuur 5 staan de momenten in de studentloopbaan die belangrijk zijn voor meer
toegankelijkheid en studentsucces: soepele doorstroom naar het hoger onderwijs,
voorlichting, studiekeuze, toelating en selectie en inclusief hoger onderwijs met oog voor
studentenwelzijn.
Het gaat bijvoorbeeld om maatwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis en inzicht
in de leer- en ontwikkelwensen van studenten. Hiervoor zijn niet alleen docenten en
begeleiders aan zet. Ook studenten kunnen veel voor elkaar betekenen. Het organiseren
van peer support groepen van studenten blijkt hierin behulpzaam.
Goede studievoorlichting en studieloopbaanbegeleiding staat of valt bij intensieve samenwerking tussen het hoger onderwijs en het voorgezet – en middelbaar beroepsonderwijs.
Instellingen in het mbo en hbo werken al samen bij keuzedelen voor de doorstroom naar
het hbo. De loopbaanoriëntatie en – begeleiding wordt veelal per sector vormgeven. De
betrokken partijen streven naar meer samenwerking om te komen tot een doorlopende
leerlijn lob van het vo en mbo naar het ho. Meer informatie is te vinden in de Strategische
agenda hoger onderwijs en onderzoek. Houdbaar voor de toekomst.
De term studieloopbaanbegeleiding wordt door iedere hogeschool en iedere opleiding
anders omschreven. De kern is het begeleiden van studenten, vaak procesgericht, op het
bewaken van de studievoortgang, het (leren) studeren en het zelfsturend vermogen van
studenten en de bijdrage in de ontwikkeling als professional, hierin wordt er gestreefd naar
inclusieve en duurzame begeleiding.
Beleidsontwikkelingen en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in
het hoger onderwijs staan op de website van het Expertisepunt LOB.
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